
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FEITO PARA UMA MISSÃO 
 
Dia 41 | A armadilha da inveja 
 
 

PALAVRA 
 

“O contentamento dá saúde ao corpo; a inveja é como câncer nos ossos.” Provérbios              
14.30 (NVT) 

 
A singularidade e riqueza de detalhes com as quais Deus nos criou não permitem que               
fiquemos nos comparando a outras pessoas. Por isso, devemos ter muito cuidado com a              
nossa mente, pois ela direciona nossas emoções e atitudes (Pv 4.23). Assim, quando             
esquecemos nosso foco e começamos a observar a vida alheia, é inevitável que venham              
pensamentos de soberba ou de insatisfação. E sabemos que ambos desagradam a            
Deus (Fp 4.8). Por um lado, a soberba nos faz presunçosos e nos impede de sermos                
misericordiosos com o próximo (Gl 5.26). Por outro lado, a insatisfação gera rebeldia             
contra os desígnios de Deus e nos conduz a pecar com a língua (1Pe 2.1). Por tais                 
motivos, os filhos de Deus não podem ser dominados pela inveja (Rm 13.13-14).             
Também vale destacar que o descontentamento é uma grande armadilha, pois o tempo             
que gastamos distraídos murmurando contra Deus nos impede de realizar nosso real            
propósito de vida (Jó 5.2). Em suma, a inveja é um mal terrível que se aloja em nossos                  
corações se não tomarmos cuidado. Uma vez que isso acontece, deixamos de amar o              
nosso próximo (1Co 13.4). Ela nos faz tropeçar e nos leva a atitudes irracionais (Sl               
73.2-3 e 21-22). 
 
Para memorizar o verso de hoje, faça uma mímica para cada um dos substantivos              
(contentamento; saúde; corpo; inveja; câncer; ossos). Repita todos os gestos por três            
vezes falando o versículo em voz alta com a referência.  
 

 
 

ANOTAÇÕES  
1. Na sua opinião, por que a Bíblia faz uma comparação da inveja com o câncer nos                

ossos?  
2. De acordo com 1 Pedro 2:1-5, destaque três atitudes que devemos ter para nos              

livrar da inveja?  
3. Leia o versículo de Tiago 5:16 e reflita: o que é necessário fazer para receber cura                

da culpa de ter invejado alguém? 
4. Em quais áreas da sua vida você mais se compara e inveja os outros? (extraída do                

 



 

livro) 
 
 

 
 
 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido que ainda nesta semana irei confessar a um irmão ou líder de confiança a                  
inveja e cobiça que já senti ou tenho sentido recentemente. 
 
[ ] Eu decido que nos próximos 7 dias, a cada pensamento de insatisfação contra Deus                
irei imediatamente agradecer ao Pai por uma dádiva que o Senhor tem me concedido.  
 
[  ] Eu decido combater a inveja em minha vida fazendo esta atitude: ……………………..  
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Pai, arrependo-me dos pensamentos de insatisfação contra o Senhor e peço que me             
ajude a confiar que você está no controle da minha vida, em qualquer situação. Confio               
que seus pensamentos são mais altos que os meus (Is 55.8) Amém!  

 
 

 


